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Kopuzņēmumi: revidenti ES publiskā
partnerībām liek labas atzīmes

un

privātā

sektora

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir sniegusi atzinumu par visu ES kopuzņēmumu 2020. gada
pārskatiem un tiem pakārtotajiem darījumiem. Kopuzņēmumi ir ES publiskā un privātā sektora
partnerības, kurās ir iesaistīti nozaru pārstāvji un pētniecības grupas. Kopuzņēmumi ir izveidoti
uz desmit gadiem, un pašreiz rit septītais darbības gads. Lielākā daļa kopuzņēmumu jau ir
īstenojuši aptuveni divas trešdaļas darbību atbilstoši ES pētniecības un tehnoloģijas izstrādes
finansēšanas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Revidenti cita starpā atzīmē, ka
kopuzņēmumi izmantoja sinerģiju, lai saglabātu darbības nepārtrauktību Covid-19 pandēmijas
laikā un mazinātu pandēmijas iespējamo ietekmi uz rezultātu sasniegšanu.
Astoņi ES kopuzņēmumi, kas katrs savā konkrētā jomā īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
pētniecības un inovācijas darbības, kopā pārvalda finanšu resursus 19,7 miljardu EUR apmērā. Šos
līdzekļus veido Eiropas Komisijas naudas iemaksas, kuras ieskaita pētniecības un inovācijas
programmām, kā arī privātā sektora dalībnieku, iesaistīto valstu un starpvaldību organizāciju
ieguldījums natūrā un citas finanšu iemaksas. Labāko finansējamo projektu atlasei kopuzņēmumi
galvenokārt organizē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Kopuzņēmumam “Fusion for Energy”
(F4E), kas darbojas atbilstoši Euratom, aplēstais budžets ir aptuveni 15 miljardi EUR, un ar to
finansē ITER kodolsintēzes projekta Eiropas daļas īstenošanu Francijā. Šis budžets ir paredzēts arī
ar kodolenerģiju saistīto darbību izmaksu segšanai no 2028. līdz 2035. gadam. 2021. gada februārī
ES Padome apstiprināja Euratom ieguldījumu kopuzņēmumā “F4E” aptuveni 5,6 miljardu EUR
apmērā 2021.–2027. gada budžeta ciklā.
Kā katru gadu revidenti pārbaudīja visu kopuzņēmumu finanšu stāvokli 2020. gadā. Revidenti
konstatēja, ka kopuzņēmumu pārskati saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības noteikumiem
bija ticami un ka pārskatiem pakārtotajos maksājumu un ieņēmumu darījumos nebija būtisku
nepilnību.
“Lai gan vairākus aspektus vēl var uzlabot, mūsu 2020. gada revīzija apstiprina, ka kopuzņēmumu
finanšu un atbilstības pārvaldība ir laba,” sacīja par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas
locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Pozitīvi raugoties, mēs atzīmējam, ka kopuzņēmumi ir pielāgojušies
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pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un izmantojuši sinerģiju, un tādējādi pandēmija nav
pārmērīgi skārusi kopuzņēmumu darbību un rezultātu sasniegšanu.”
Tomēr revidenti ievēroja vairākus aspektus, kuros nepieciešami uzlabojumi: piemēram, kaut arī
kopumā iekšējās kontroles mehānismi darbojās efektīvi, revidenti konstatēja nepilnības gada
maksājumu plānošanā un vietējās IT sistēmās. Dotācijas maksājumu revīzijas rezultāti arī liecināja,
ka galvenais kļūdu avots ir personāla izmaksas, tātad ir iespējams vēl vairāk racionalizēt attiecīgos
noteikumus un procedūras un izvirzīt to par nosacījumu turpmākās pētniecības
pamatprogrammās. Turklāt dažos gadījumos pastāv risks, ka cilvēkresursu nepietiekamība varētu
negatīvi ietekmēt kopuzņēmuma vispārējo sniegumu, izraisot, piemēram, vāju pamatkompetences
saglabāšanu, neskaidrus pārskatatbildības kanālus un darbinieku zemāku efektivitāti.
Revidenti pārbaudīja kopuzņēmumu darbību īstenošanas līmeni un aplēsa, ka 2020. gada beigās
kopuzņēmumi jau bija parakstījuši 88 % no plānotajiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
dotācijas nolīgumiem un izpildījuši aptuveni 62 % no dalībnieku ieguldījuma mērķiem saistībā ar
“Apvārsnis 2020” darbībām. Tomēr kopuzņēmumu sasniegumu līmenis ievērojami atšķiras
atkarībā no pētniecības jomas, projektu dažādā ilguma un darbotiesspējas. Gandrīz pilnībā bija
īstenotas 2007.–2013. gada DFS iekļautās darbības, kas īstenojamas saskaņā ar Septīto
pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai un saskaņā ar Eiropas transporta tīkla
programmu.
Revidenti uzslavē visus kopuzņēmumus par to, ka ir veikti korektīvie pasākumi, lai ņemtu vērā
iepriekšējo gadu revīzijas apsvērumus. Īpaši atzīmēts, ka kopuzņēmums “Fusion for Energy” ir
ievērojami uzlabojis 2020. gada pārskatos sniegtās informācijas kvalitāti, tostarp ir aplēstas kopējās
izmaksas eiro, kas būs vajadzīgas, lai pabeigtu ITER kodolsintēzes projekta nodevumus
(18 miljardi EUR). Tomēr revidenti arī vērš uzmanību uz faktu, ka jebkādas galveno pieņēmumu
izmaiņas attiecībā uz aplēsēm vai pakļautību riskam varētu izraisīt ievērojamu izmaksu pieaugumu
un turpmāku kavēšanos ITER projekta īstenošanā.
Kopsavilkuma dokuments “2020 – ES kopuzņēmumu revīziju īss apraksts” un pilns teksts par katru
kopuzņēmumu ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā. Drīzumā tiks
pievienotas pārējo valodu versijas.
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